
Fra receptionen i gar: Varehuschef M. Kjeldberg, direktør Lauritz
Schou og direktør Jørgen Hansen.

pled en reception forud for åbningen blev der udtalt megen beundring
over det opnåede resultat
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Et line indtryk af rummets størrelse og vareopbuddet.

I dag åbnede Horsens' nyeste
varehus — Schou-Epa — i Bor-
gergade. Det skete under stor til-
stromning af publikum, med
vajende flag og masser af toptil-
bud for at markere den festlige
anledning. Det er et varehus,
som bade skaberne og Horsens
kan mere bekendt. Det er meget
stort, det er meget smukt, og det
er yderst praktisk og

hensigtsmæssigt indrettet. Og sd bugner
det med varer. I mere end en ma-
ned er der blevet kart varer til
det store hus, og også i gar —
dagen for åbningen — var man
i slagter- og andre afdelinger
samt i de store lagerkceldre travlt
optaget med at få alt klart til
selve dagen.

I gar var der indbudt en lang
rkke mennesker til reception. Den
unge direktør Lauritz Schou bad
velkommen og sagde, at med
ningen af dette tredie S & E-vare-
hus var der tale om en festdag.
håber også, det må blive en
festdag for byen, fortsatte direktør
Schou. Vi er stolte af dette vare-
hus. Hele salgsarealet er I et plan,
og det betyder en rationel gang
bade for kunder og medarbejdere.
Endelig er grunden sådan, at vi har
kunnet bygge varehuset pa søjler
og således, at der buyer parke-
ringsplads for 120 biler.

Glad for placeringen
Vi synes, at varehuset har filet

en god placering i Horsens — også
fordi grunden er sa stor, at vi, hvis
det engang i fremtiden bliver
nød-vendigt kan udvide mod Fugholm
og Åboulevarden. Kvalitet har altid
vret et nogleord i vor politik. Vi
skal være redelige og give kunder-
ne en god behandling. — Der skal
være en god atmosfære i yore for-
retninger, og vi masker at have vort
eget ansigt. VI forhandler således i
stor udstrækning yore egne mrke-
varer.

Vi liner og tror pa, at dette
varehus også vil blive til gavn for

godt arbejdsklima, en god tone t
forretningen, men vi har også Met
gode medarbejdere.

Byens lykønskning
Vi havde i gar et arrangement

for yore medarbejdere og deres
pårørende. Vi er enige om, at hvis
Bette varehus ikke bliver godt for
byen, bliver det heller ikke godt
for os. Vore medarbejdere skal were
ambassadører for vor kvalitetspoll-
tik. Direktor Schou nævnte slutte-
lig, at flare S & varehuset er pa,
vej. I november abner man i SIa-
gelse, og indenfor de nærmeste
følger Roskilde, Kobenhavn og an-
dre byer after.

Derefter tog Horsens' fungeren-
de borgmester, fru Emilie Rasmus-
sen, ordet. Hun ønskede tillykke pa
byens vegne og sagde, at man i
1965 var blevet præsenteret for et
skitseprojekt over et varehus, der
skulle lægges på den gamle Paasch-
grund. I den folgende tid blev der
fort en del korrespondance, og I
april 1968 blev der givet byggetil-
ladelse. — Vi beundrer det resultat,
der er nået pa sa kort tid. Vi er
også tilfredse med, at der er sket
en sanering her. Horsens by
lykøn-sker med det meget smukke vare-

Horsens, for vi vil Berne være med
til at stabilisere byen corn indkobs-
center for oplandet. Vi er taknem-
lige for, at byggesagen har fået en

hurtig og velvillig behandling. Vi
har haft et meget fint byggeteam,
som på kort tid har opført varehu-
set. Nu er det op til os at skabe et

Så fest ligt tager varehuset sig ud set fra Borgergade.
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